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JAN BROEZ;E (1896 - 1983)

De schilderende boer uit Elsenerbroek

Jan Broeze werd geboren in 1896 in Elsenerbroek
(bij Markelo) en overleed in 1983 in Delden.

Het tekenen zat hem al jong in het bloed. Als tien-,
elfjarige tekende hij veel portretten na uit bijvoor-
beeld geschiedenisboeken (zie tekening Jan Oliesla-
gers). Hij tekende ook wel naar de natuur, het erf,
de stal en als hij de koeien moest hoeden, nam hij
altijd potlood en papier mee.
Het was de bedoeling dat Jan boer zou worden, dus
bezocht hij de avondlandbouwschool. Maar al gauw
bleek dat hij het tekenen en schilderen niet kon
laten.
Hendrik zijn broer, die boer was in hart en nieren,
verrichtte dus het werk op de boerderij en Jan hielp
hem daarbij in drukke tijden. Tot grote ergernis van
Hendrik kon Jan er echter ook zo maar mee ophou-
den. Hij liet dan het werk het werk en zat dan weer
dagen te tekenen. Hij had een aardappelkelder als
atelier en hij maakte zelf penselen van varkenshaar.
Zijn broer begreep niet wat hij daar nou aan vond.
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Jan Olieslagers u/as een beroemd Vlaams piloot uit het begin van deze
eeuw.
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De juf van de lagere school uit die tijd (mevr.

M.C. Krouwel) vertelde het volgende: 'Dichtbij
de school, woonde grootuader Leetink met
zijn beide kleinzoons Jan en Hendrik Broeze.
Grootvader vroeg me ook hem eens te bezoe-
ken. Na't kopje koffie keek ik de keuken eens
rond en m'n oog viel op een ingelijste pot-
loodtekening,
'Wat kiek ie toch', zei de oude baas, 'dat hef
onze Jan emaakt, dèn knooit altied, he hef wel

een kiste vol.'
Mevrouw Krouwel en haar man hebben Jan

Broeze vaak meegenomen naar tentoonstellin-
gen en mensen in het westen van het land,

want ze begrepen dat hij een goede schilder
kon worden.

Schaapherder bii Marl<elo
Ca. 193011940. Aquarel

Hoe oud was Jan Broeze toen hii dit tekende?

Omdat Jan Broeze het grootste deel
van zijn leven in Elsenerbroek is
gebleven, heeft hij heel veel uit de
omgeving getekend en geschilderd.
Op de tentoonstelling zul je prachti-
ge landschappen en boerderijen uit
Twente te zien krijgen.
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Drie vrouwen in de sneeuwSchine
1931. Olievert

Ook portretten van boerenmensen
tref je er aan.

OfievertEoek, 85,4x65,4 cm.

Doordat hijveel naar schilderijen van ande-
re schilders keek, leerde hij veel. Grote be-
wondering had hij bv, voor Picasso.
De Brabantse schilder Jan Kruysen, die op
weg was naar Silezië, ontmoette Jan Broe-
ze en nam hem mee naar dat arme land-
bouwgebied in Polen. Dat gebied met zijn
kou en armoede maakte grote indruk op
hem en hij schilderde heel lang allerlei
onderwerpen uit Silezië. 'Drie vrouwen in
de sneeuw' is zo'n schilderij.

Jan Broeze schilderde eerst realistisch, dus zo echt mogelijk. Vooral in zijn jeugdwerk zie je dat
goed. Wat je heel goed kunt zien is hoe hij langzaam wat meer in gelijkvormige vlakjes gaat

werken. Hij vertaalt de dingen, bomen, huizen en mensen in vlakjes en kubussen, zodat het

schilderij wel een beetje op een puzzel lijkt. Je kunt naar dit soort schilderijen van Jan Broeze heel

lang kijken, want je ontdekt steeds meer bomen, huizen en kerkjes in dit sool't kubistische land-

schappen. (ln het woord kubisme zit het woord kubus; een vierkant blokje.)

Het kubisme is begonnen in Frankrijk. Alle dingen die we zien hebben een vorm. Kubistische schil-

ders proberen deze vorm veel eenvoudiger te maken. Daarom zie je in kubistische schilderijen

zoveel rechthoekige vlakjes en zo weinig details (kleine vormen).
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Jan Broeze deed dat
ook. Op de tentoonstel-
ling zul je zien dat al
deze rechthoekies een
bijna 'dansend' geheel
vormen. Een doordat hij
ook nog lichtere kleuren
gebruikt in deze schilde-
rijen, komen ze vaak veel
vrolijker over dan sommi-
ge tekeningen en schil-
derijen, die meer 'realis-
tisch' zijn. Deze schilde-
rijen hebben nogal eens
donkere kleuren.

Compositie
Ca. 1950
OfievertMoek,49x70,6 cm

Jan Broeze kon heel lang aan zijn schilderijen werken. Hij zette een schilderijvaak weer weg om er
na weken of maanden weer aan verder te werken. Sommige schilder'tjen zijn nooit aÍgekomen. Je
kunt op de tentoonstelling goed zien hoe. h'ri zo'n schilderij maakte. Met kriitstrepen gaÍ hij aan
waar iets moest komen,

We hebben de schilderijen en tekeningen van Jan Broeze in groepjes bij elkaar gehangen.
De groepjes zijn: Mensfiguren; Boerenleven; Landschaps- en stadsgezichten; Ponretten; Aquarel-
len (gemaakt met watervefl; Stillevens (Stillevens zijn schilderijen met bv. en vaas met bloemen,
een schaal met fruit).

Op deze foto zie je een stukje van
zijn atelier. op de tentoonstelling kun
je een aantal dingen uit zijn atelier
zien die bewaard zijn gebleven.
Je ziet bv. de schildersezel met en-
kele schilderijen die nog niet at zijn,
de paletten (houten plaat om de verf
te mengen), tubes en kwasten.

Hengelo, 1993
Werkgroep Kunsteducatie


